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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE  

 
Ohlédnutí za rokem 2022 
Vážení spoluobčané, uteklo to trochu rychleji, ale opět zde máme konec roku a jako vždy 

bych měl ve stručnosti popsat co se podařilo, co ne a co máme v plánu do dalšího roku. 

Leden  

• na začátku ledna jsme dokončili opravu břehu u nového mostu včetně zábradlí 
Únor  

• společně se Sdružením obcí Orlicko jsme se podíleli na vydání knihy Orlicko-
Kladské pomezí 

• 24. února začala válka na Ukrajině a ve spolupráci s hasiči jsme provedli sbírku na 
pomoc této zemi 

Březen 

• 15. března přijely na rolbu první maminky s dětmi z napadené Ukrajiny 

• 27. března přijela další maminka s dětmi a byly ubytováni v hasičárně 
Duben 

• dokončena digitalizace intravilánu obce 
Květen 

• provedena montáž stojanu na dobíjení elektrokol, mobilů a dalších zařízení 
s napájením FTV 

• opravena komunikace Hlavní od křižovatky Pod Vlekem po Školskou 

• 14. května SK Žamberk zorganizoval v obci závod 
horských kol 

• 21. května v obci proběhl běh Ivana Belobrada 

• 22. května se zastupitelé setkali po dvou letech opět 
s důchodci 

Červen  

• 16. června vyjeli důchodci na výlet 

• 28. června proběhlo na hřišti Dlouhohraní 
• 29. června otevřena nová knihovna 

Červenec 

• 22. července se promítalo kino na hřišti 
Srpen 

• od 8. srpna probíhalo čištění potoka od mostu po 
sportovní kabiny 

• od 16. srpna začaly čtyři dny oprav místních 
komunikací v obci 

• 19. srpna druhé promítání na hřišti 

• 29. srpna opraveny schody u tělocvičny 
Září 

• provedena kontrola hospodaření na obci z kraje 
s výsledkem bez závad 

• 23. a 24. září byly provedeny volby do obecního zastupitelstva 
Říjen 

• 1. října odjela maminka s dětmi na Ukrajinu  
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• 17. října zasedalo ZO a bylo zvoleno nové vedení 

• 21. října proběhlo divadlo v tělocvičně 

• 28. října zastupitelé položili věnec u pamětní desky občanům padlým v první 
světové válce 

Listopad 

• 6. listopadu na hřbitově proběhla modlitba za zemřelé 

• 10. listopadu dokončen servis rolby na led a je 
připravena na sezónu 2023 

• 21. listopadu proběhla schůzka u nového vedení 
v Žamberku ohledně jižního obchvatu 

• 27. listopadu občané spolu se zastupiteli 
rozsvítili vánoční stromek 

• 28. listopadu jsme obdrželi v Poříčí ocenění 
v soutěži Obec 2030 (předmětem vyhodnocení 
soutěže byl vzhled obce, využití nových druhů 
energie apod.) 

 
Prosinec 

• 12. prosince proběhlo výběrové řízení na nákup malého traktoru na údržbu obce 
 
Je to jen ve stručnosti rok 2022, je tady ještě mnoho dalších věcí a akcí, které zajišťovalo 
zastupitelstvo obce. Poděkování určitě patří původnímu zastupitelstvu, které většinu 
aktivit zajišťovalo, určitě bychom však nemohli toto vše zajistit bez podpory všech spolků 
v obci, bez těch by, tak jako všude, obec nežila. Za všemi jsou schováni jednotlivci, kteří 
jsou těmi tahouny a bez nich by spolky nemohly existovat. Nebudu je vyjmenovávat, ale je 
jich nemnoho, a o to větší jim patří poděkování. Poděkování patří všem zaměstnancům 
obce od úřadu až po všechny pracovníky údržby. Máme nové zastupitelstvo a jsem 
přesvědčen, že všichni budeme pracovat pro občany naší obce a opět se posuneme dále. 
V plánu je dost zásadních věcí, které jsou připraveny. Jedná se např. o parkoviště za 
paneláky, opravu komunikace Hlavní od křižovatky se Školskou až po Sídlištní, novou 
komunikaci v ul. Luční, velkou akci, a to park na místě zavezeného rybníka, výstavbu 
rodinných domků v ul. Pod Vlekem, parkoviště u hřbitova, výměnu vodovodního řádu 
v ul. Dvorské včetně nové komunikace, opravu stodoly u obecního úřadu, opravu kabin 
u hřiště, zateplení objektu MŠ-tělocvičny-hospody-ubytovny a prodejny včetně změn 
zdrojů vytápění a instalace FTV a další. Vše postupně dle finanční připravenosti vč. dotací, 
některé akce už jsou v rozpočtu obce na rok 2023. Za minulých 6 let jsme proinvestovali 
zhruba 40 mil. vč. dotací a úvěrů. Věřím, že i s novým zastupitelstvem budeme 
v tomto trendu pokračovat. 
 
Závěrem vám i vašim rodinám chci popřát do nového roku mnoho zdraví, klidu a pohody 
a těším se na setkávání a spolupráci v roce 2023.                        

                                                                                              Starosta obce  Petr Nun 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém jednání dne 17. 10. 2022 schválilo: 

• v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce 

bude člen zastupitelstva uvolněn; 

• tajný způsob volby starosty způsobem uvedeným předsedajícím; 

• tajný způsob volby místostarosty způsobem uvedeným předsedajícím; 

• starostou obce Dlouhoňovice byl zvolen pan Petr Nun; 

• místostarostou obce Dlouhoňovice byl zvolen pan David Silber; 

• zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné; 

• předsedou finančního výboru pana Tomáše Plundru; 

• předsedou kontrolního výboru pana Zdeňka Musila; 

• zřízení výboru pro sport, výboru pro kulturu a sociálního výboru;  

• předsedou výboru pro sport pana Zdeňka Kořínka; 

• předsedou výboru pro kulturu paní Vendulu Kořínkovou; 

• předsedou sociálního výboru paní Ivu Jedličkovou; 

• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru ve výši 1600 Kč za 

měsíc; 

• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon 

funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 22 000 Kč 

za měsíc; 

• plán zimní údržby místních komunikací v obci na rok 2022/2023; 

• žádost Mateřské školy Dlouhoňovice o návratnou finanční pomoc ve výši 70 000 Kč 

na úhradu mzdových nákladů školního asistenta; 

• smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a p. L. S. na prodej pozemku p. č. 458/12 o výměře 

145 m; 

• smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Vika Kameničná a. s. na koupi pozemku 

parcely č. 517/18 o výměře 216 m; 

• smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a p. J. H. a M. H. na koupi pozemku p. č. 2192/2 

o výměře 56 m; 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém jednání dne 21. 11. 2022 schválilo: 

• členy výborů Zastupitelstva obce Dlouhoňovice včetně plánu kontrol 

a) finanční výbor – Miroslav Keprta, Michal Sklenář 

b) kontrolní výbor – Veronika Musilová, Soňa Peškarová 

c) výbor pro kulturu – Kateřina Kořínková, Aneta Havrdová 

d) sociální výbor – Iva Břízová, Iveta Víšová 

e) výbor pro sport – Alena Fišerová, Jana Třešňáková; 

• žádost SDH o dotaci z rozpočtu na rok 2023; 

• žádost SSD s. r. o. o dotaci z rozpočtu 2023; 

• žádost SK o dotaci z rozpočtu na rok 2023; 

• mimořádný finanční příspěvek SSD s. r. o. ve výši 80 tis. Kč; 

• podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje na nákup malého traktoru; 

• provedení výběrového řízení na nákup malého traktoru; 

• záměr prodeje pozemku p. č. 671/7; 

• kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a ČD Praha na koupi pozemku 

parc. č. 726/11 o výměře 15 m2, 726/21 o výměře 330 m2 a 726/22 o výměře 41 m2 

celkem za cenu 109 550 Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu; 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém jednání dne 12. 12. 2022 schválilo: 

• smlouvu na prodej bytu v č. p. 131. Podpisem smlouvy pověřuje starostu; 

• výsledek výběrového řízení na koupi malého komunálního traktoru včetně smlouvy 
na koupi komunálního traktoru. Podpisem smlouvy pověřuje starostu; 

• smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a SK Žamberk. Podpisem smlouvy pověřuje 
starostu; 

• provedení výběrového řízení na opravu komunikace Hlavní; 

• provedení výběrového řízení na PD zateplení budov č. p. 71, 135, 139; 

• provedení výběrového řízení na akci parkoviště Sídlištní; 

• podání žádosti na dotaci pro výstavbu parkoviště Sídlištní; 

• směrnici na stravenkový paušál; 

• úpravu rozpočtu 2022 a rozpočtová opatření. Provedením pověřuje účetní; 

• rozpočet Obce Dlouhoňovice na rok 2023.                                                               
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INFORMACE Z RADNICE  
 
Volba prezidenta České republiky  
Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) proběhne volba prezidenta České republiky, 
případné II. kolo volby se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. 
Volební místnost bude v Dlouhoňovicích v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hlavní 29. 
V pátek 13. ledna můžete hlasovat od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 14. ledna 2023 
od 8:00 hod do 14:00 hod. (platí i pro případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 
2023). 
Hlasovací lístky budou dodány voličům do domácností do úterý 10. ledna 2023, pro 
případné druhé kolo volby se hlasovací lístky voličům do domácností nedodávají (voliči 
budou vydány přímo ve volební místnosti). 
 
Žádost a vydání voličského průkazu pro nadcházející volby 
od vyhlášení voleb začíná počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu  

1. V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (ověření je osvobozeno od 
správního poplatku) 

2. V elektronické podobě pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat 
o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je 
nepřípustné) 

3. Osobně – po prokázání totožnosti voliče se sepíše úřední záznam 
 
I. kolo  
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo 
datovou schránkou je pátek 6. ledna 2023 do 16:00 hod 
Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je středa 11. ledna 
2023 
 
II. kolo  
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo 
datovou schránkou je pátek 20. ledna 2023 do 16:00 hod 
Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je středa 25. ledna 
2023 
Pokud volič neuvede, pro které kolo volby žádá o vydání voličského průkazu, obecní úřad 
mu vydá automaticky a najednou voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro I. kolo 
a druhý pro II. kolo). Na tiskopisu voličského průkazu bude vždy vyznačeno, zda byl vydán 
pro I. či II. kolo volby. 
Vydání voličského průkazu je možné nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022, a to buď 
osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo poštou do vlastních rukou voliče. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát. 
 

Lenka Sklenářová 
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Dotace na zateplení až 150 000 Kč pro nízkopříjmové domácnosti 

Od 9. 1. 2023 bude otevřen příjem žádostí o dotace na zateplování rodinných domů. 

Dotaci ve výši až 150 000 Kč (100% dotace) mohou získat: 

- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, 
+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního 
důchodu 3. stupně, nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na 
bydlení.  

Podporovaná opatření:  
Aktivita (typ 

opatření) 
Měrná 

jednotka 
Dotace 

(Kč) 

Zateplení fasády běžný metr 6 000 

Zateplení střechy 
kompletní 
opatření 120 000 

Zateplení stropu pod 
půdou 

kompletní 
opatření 50 000 

Zateplení podlahy na 
zemině nebo nad 
nevytápěným 
suterénem 

kompletní 
opatření 

60 000 

Výměna oken  1 ks výplně 12 000 
Výměna vchodových 
dveří 1 ks dveří 18 000 

Podání žádosti: Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se 
do úprav svého obydlí již nyní. Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již 
od 12. září 2022.  

Více informací o náležitostech žádosti naleznete zde:  

Web MAS ORLICKO, z. s.: http://mas.orlicko.cz/index.php?&IdMsg=06391af0ca1fab 

Web Nová zelená úsporám Light: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ 

Vyřízení žádosti (včetně zpracování Odborného posudku a pomoci 
s podáním žádosti) zajišťuje pro občany MAS ORLICKO, z. s. zcela 
ZDARMA. 

Zájemci o pomoc s vyřízením dotace mohou postupovat následovně: 

1) POKUD MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, VYPLŇTE TENTO REGISTRAČNÍ 
FORMULÁŘ: https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5 

Na základě registrace vás již kontaktuje odpovědný pracovník MAS. Kopii registrace 
obdržíte do emailu. 

http://mas.orlicko.cz/index.php?&IdMsg=06391af0ca1fab
https://novazelenausporam.cz/nzu-light/
https://forms.gle/v2fnks5Wjx26vm1w5
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ODPADY 

2) POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, MŮŽETE KONTAKTOVAT PŘÍMO 
POVĚŘENÉ PRACOVNÍKY: 

Obce z ORP Žamberk, Králíky, Lanškroun: Eva Hofmanová, tel.: 725 662 549 

Obce z ORP Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun: Mgr. Dagmar Tenenková: 
733 534 105          Starosta obce Petr Nun 
 
 
 
 
Svoz odpadu v roce 2023 
Svoz komunálního odpadu v roce 2023 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x za 
14 dní. První svoz bude 12. ledna 2023.  
Od 1. 1. 2023 činí poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 600,- Kč/osoba/rok 
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ze dne 22. 11. 2021). Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny 
společně se svozovým kalendářem.  
Svoz nebezpečného odpadu bude 5. května a 15. listopadu 2023, podrobnosti budou 
sděleny prostřednictvím SMS a obecním rozhlasem. 
Sběr velkoobjemového odpadu je zajišťován obcí. Sběrné místo je u budovy nového 
Obecního úřadu, ul. Hlavní 29. Otevřeno je v sobotu 9:00 – 10:00 hod.  
Drobné elektrospotřebiče mají možnost odevzdávat občané Dlouhoňovic ve sběrném 
dvoře Technických služeb Žamberk, bílou elektroniku v Surovinách Plundra. 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek 

Březen  23.3.   

Duben 6.4. 20.4.  

Květen 4.5. 18.5.  

Červen 1.6. 15.6. 29.6. 

Červenec 13.7. 27.7.  

Srpen 10.8. 24.8.  

Září 7.9. 21.9.  

Říjen 5.10. 19.10.  

Listopad 2.11. 16.11. 30.11. 

Prosinec 14.12.   

 
- na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou)  
- zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno,… 
- za poplatek: suť 

Provozní doba: 
Po - Pá  7.15 - 11.00     11.30 - 15.00 

Za obec Lenka Sklenářová 
 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 96 (4/2022) 

 

 STRANA 9 

Třídíme nebo netřídíme – s tímto stylem nás bohužel čeká velké 

navýšení poplatků za svoz odpadu! 

Třídíme nebo netřídíme – s tímto stylem nás bohužel čeká velké 

navýšení poplatků za svoz odpadu! 

Jak dále s odpady 
Tvrdá data za rok 2021: Odklon od skládkování stále v mlze, produkce všech odpadů 
rostla i v roce 2021. Stejně tak nezadržitelně rostla i produkce komunálních odpadů, a na 
obyvatele tak připadlo už 562 kg odpadu. Nepříznivým trendem je i pokles míry využití 
odpadů. Co se naopak povedlo, je pokles množství nebezpečných odpadů. DATA – 
ODPADY Redakce Odpadového fóra - na skládkách bylo uloženo 48 % komunálních 
odpadů stejně jako v roce 2020. Rok se s rokem sešel, a můžeme se tak ponořit do 
odpadových statistik. Snad jednou budeme na mělčině nebo budeme mít vodu jen po 
kotníky, ale zatím je potřeba se vybavit kompletní potápěčskou výbavou. Základní údaj 
nám totiž praví, že v roce 2021 se v ČR celkově vyprodukovalo 39,9 mil. tun všech odpadů, 

což je o 1,4 miliónů tun více 
než v roce 2020, tedy 
pořádný oceán. Stále tak 
pokračuje trend každoročně 
se zvyšujícího množství 
produkovaných odpadů 
a k žádným zásadním 
změnám nedochází. „Na 
aktuálně zveřejněných 
statistikách o produkci 
odpadů a nakládání s nimi je 

nejzajímavější to, jak jsou rok od roku statické a neměnné. Zatímco se rychle blíží termín 
konce skládkování v roce 2030, blíží se roky, ve kterých jsou nastavené jednotlivé přísné 
milníky pro recyklaci komunálních odpadů. Ten nejbližší je už v roce 2025, ročních 
statistik o produkci odpadů a nakládání s nimi jako by se to vůbec netýkalo a vesele si 
pokračují v dávno nastolených trendech,“ komentuje mrzutě zhlédnutá odpadová data 
MŽP za rok 2021 Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN). Podobně to cítí 
i Martin Hájek z Teplárenského sdružení: „Nová data Ministerstva životního prostředí 
z oblasti odpadového hospodářství za rok 2021 bohužel ukazují, že nový zákon o odpadech 
nejen nepřinesl v nakládání s komunálním odpadem žádnou revoluci, ale bohužel ani 
pozitivní posun. V odpadovém 
hospodářství pokračuje 
stagnace a nadále se skládkuje 
o sto šest. Množství 
komunálního odpadu 
uloženého na skládky dokonce 
meziročně vzrostlo o 75 tisíc 
tun a proti roku 2010, tedy za 
11 let, kleslo o pouhých 
370 tisíc tun. Pokud by ČR 
pokračovala v tomto trendu, 
zbavila by se tohoto zdaleka nejhoršího způsobu nakládání s komunálním odpadem 
přibližně za 80 let.“ V současné době na negativní trend z pohledu snižování množství 
odpadů působí jako „nástroj prevence vzniku odpadů“, a to velmi skvěle, současná krize, 
díky níž se zdražují všechny komodity a subjekty logicky snižují spotřebu. Řada obcí už teď 
hlásí značný pokles směsného komunálního odpadu pohybující se okolo 10 %. 
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Pochopitelně vyvstává také logická otázka, jak se na datech projevila nová odpadová 
legislativa.  
„Produkce odpadů v období konjuktury po řadu let rostla. Na aktuálních datech o svozu 
odpadů z obcí z roku 2022 již vidíme značný pokles produkce komunálních odpadů. Pozn. 
Data jsou zpracována podle platné metodiky pro daný rok – „Matematického vyjádření 
výpočtu soustavy indikátorů odpadového hospodářství“. Metodika je vhodná pro 
sledování trendu produkce odpadů a nakládání s nimi.  „Ze zveřejněných dat ještě není 
trend nové legislativy s ohledem k tomu, že se jedná o roky 2020 a 2021, dostatečně 
patrný. V aktuálních datech ze svozů z roku 2022 ho již vidíme,“ uvádí Petr Havelka, 
výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Sníženou produkci 
odpadů potvrzují i zástupci Svazu měst a obcí ČR Olga Dočkalová a Pavel Drahovzal. 
„Navýšení odpadů v roce 2021 přisuzujeme také době covidu a lockdownů, v níž občané 
uklízeli své domovy a také obměňovali vybavení domácností. V současné době dochází 
k poklesu tvorby odpadů, což je patrné již od srpna letošního roku. Snížení produkce 
odpadů zaznamenávají obce a města, ale také energetická zařízení.“ V meziročním 
srovnání, jak vyplývá z dat MŽP, došlo k poklesu pouze v letech 2016 a 2019. Konkrétně 
v roce 2021 došlo oproti roku 2020  k navýšení celkového množství odpadů o 3,6 %. 
V absolutních číslech to znamená, že bylo vyprodukováno o 1,393 mil. tun více odpadů. 
V přepočtu na obyvatele došlo meziročně ke zvýšení množství celkové produkce ze 3 598 
na 3 799 kg/obyvatele. Meziročně se toto množství zvýšilo o 5,6 %. Z pohledu krajů se 
trendy příliš nemění. Největší podíl na celkové produkci odpadů mělo v roce 2021 hlavní 
město Praha (5,261 mil. tun) společně s krajem Středočeským (5,045 mil. tun), 
Jihomoravským (5 mil. tun) a Moravskoslezským (4,952 mil. tun), jejichž celkový podíl 
tvoří 51 %. Naopak Karlovarský kraj přispívá celkové produkci na úrovni 2 % a došlo zde 
k meziročnímu poklesu produkce odpadů z 0,849 mil. tun na 0,682 mil. tun (o 19,7 %). 
Další pokles je možné vysledovat u již zmíněného kraje Jihomoravského (o 12,9 %) a také 
Jihočeského (o 16,2 %). Ve Zlínském a Královéhradeckém kraji se situace příliš nemění. 
Ve sledovaném období 2009–2021 je možné vysledovat dlouhodobý trend růstu míry 
využití odpadů. S výjimkou roku 2016 a 2017 vždy míra využití rostla. Z původních 74,5 % 
v roce 2009 vzrostla míra využití až na úroveň 90 % v roce 2020. V roce 2021 však došlo 
k nejvýraznějšímu poklesu, a to na úroveň 87 %. Z 39,9 mil. tun všech odpadů bylo využito 
34,71 mil. tun. Materiálově bylo využito 84 % a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo až 
10 % všech odpadů. Úroveň skládkování se bohužel v meziročním srovnání nezměnila, 
stejně tak není patrný žádný náznak poklesu v posledních letech. Obyvatelé ČR jich v roce 
2021 vyprodukovali 5,9 mil. tun. Pokud celkovou produkci komunálních odpadů 
rozpočítáme na obyvatele ČR, pak každý občan v roce 2021 vyprodukoval zhruba 562 kg 
odpadů. Oproti roku 2020 se tak podíl na každého občana zvýšil o 27 kg/rok, resp. 
o 11 kg/rok ve srovnání s rokem 2019. Výraznější zhoršení vůči loňskému roku je 
způsobeno mj. snížením počtu obyvatel ČR téměř o 200 tis. osob. „Průměrná produkce 
komunálních odpadů v EU byla v roce 2020 505 kg na obyvatele. Z tohoto pohledu je 
produkce v České republice mírně nad průměrem EU. Největší produkce komunálních 
odpadů na obyvatele byla v roce 2020 v Rakousku 834 kg.“ Stejně jako v případě všech 
odpadů je z dlouhodobého pohledu patrný každoroční růst. „Produkce komunálních 
odpadů opět meziročně vzrostla, a je tak nejvyšší v historii ČR. Na skládce končí stále 
přibližně polovina všech komunálních odpadů, zatímco energeticky využíváme jen 12 %. 
Je zde asi milion tun potravinových odpadů, které zatím končí téměř výhradně ve 
směsném komunálním odpadu a na skládkách.“ Výjimkou byl rok 2020, kdy došlo 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 96 (4/2022) 

 

 STRANA 11 

k poklesu o 2,5 % i přes původní obavy plynoucí z dopadů pandemie covidu. V meziročním 
srovnání let 2020 a 2021 se trend opět vrátil k mírnému nárůstu o 3 %. 
Tak, jak u nás někteří třídí viz foto, přispěje k tomu, že budeme platit za 1t namísto 500 Kč 
v dalších letech 800 Kč a poplatek za odpady bude muset obec opět navýšit. 

starosta obce Petr Nun 
 
Přehled objemu odpadu celkem v tunách za leden – listopad 2022 
Směsný odpad 99,01 t 
Plasty 12,02 t 
Papír 12,55 t 
Sklo barevné 8,07 t 
Sklo bílé 3,52 t 
Kovy 0,26 t 
Bioodpad 86,23 t 
 
Přehled objemu odpadu v kg za leden – listopad 2022 na obyvatele 
Směsný odpad  119,28 kg 
Plasty                   14,48 kg 
Papír                     15,12 kg 
Sklo barevné        9,72 kg 
Sklo bílé                3,52 kg 
Kovy                       0,31 kg 
Bioodpad          103,89 kg  

Lenka Sklenářová 
 

 

Narozeniny oslaví 
v lednu 
19. 1. Josef Holubář    84 let 
v  únoru 
 4. 2. Marie Vítková    70 let 
 7. 2. Božena Vostřelová    86 let 
21. 2. Tomáš Vojtěch    70 let 
27. 2.  Vladimíra Sommerová  80 let 
v březnu 
12. 3. Miroslav Langr    70 let 
15. 3. Pěvuška Marková    83 let 
19. 3. Ludmila Šponarová   70 let 
29. 3. Jaroslav Horníček    83 let 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví. Za obec Lenka Sklenářová 
 
 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Strom života (k 10. 12. 2022, pouze občané s CZE občanstvím) 
 

Věková 
kategorie 

0 - 
4 

5 -
9 

10 
- 
14 

15 
- 
19 

20 
- 
24 

25 
- 
29 

30 
- 
34 

35 
- 
39 

40 
- 
44 

45 
- 
49 

50 
- 
54 

55 
- 
59 

60 
- 
64 

65 
- 
69 

70 
- 
74 

75 
- 
79 

80 
- 
84 

85 
- 
89 

90 
- 
94 

95 
- 
99 

Počet 
obyvatel 29 55 62 51 35 34 48 40 81 69 37 55 54 52 34 24 14 3 3 1 

 
Události v roce 2022 

 
Narození 4 
Úmrtí 5 
Přistěhování 2 
Odstěhování  30 
Počet obyvatel 830 (k 1.1.2022) 
Počet obyvatel 809, z toho 801 s občanstvím CZE (k 9.12.2022) 

 
Za obec Lenka Sklenářová 

 
Nově zvolené zastupitelstvo 
Zleva: Zdeněk Musil, Tomáš Plundra, Iva Jedličková, Petr Nun, Vendula Kořínková, 
David Silber, Zdeněk Kořínek 
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Zprávičky ze školičky 
Podzim utekl jako voda a my jsme 
bohatší o spoustu nových zážitků. 
Desetkrát jsme navštívili plavecký 
bazén, pětkrát jsme se ohřáli v sauně 
v Ústí nad Orlicí. Do školky za námi 
přijelo divadlo i výukový program. 
 
 

Poslední listopadovou neděli začal adventní čas, a to je pro 
nás nejkrásnější období v roce. 
Naší MŠ navštívil Mikuláš s čertem, pro které jsme připravili 
krátký program. Za vystoupení jsme dostali sladkou 
odměnu. A protože se blíží vánoční besídka, zkusíme si 
umačkat těsto a upéct perníčky, aby ochutnali i rodiče. 
Poslední týden před vánočními prázdninami nás ještě čeká 
výlet vlakem na zámek Potštejn s vánočním programem 
a sladkou tečkou v zámecké cukrárně. A to už bude vše a my 
se budeme těšit na Vánoce v rodinném kruhu. 

 
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. 

       Vaši nejmenší 
 

 
 

Vánoční kreativní dílna 
Dne 17. 11. proběhla s podporou Floriánka v naší 
obci  kreativní dílna nejen pro děti.  Tentokrát 
s vánoční tématikou. Odpoledne si užili nejen děti, 
ale i dospělí. Své sněhuláky, adventní věnce 
a vánoční dekoraci si přišlo vyrobit 24 dětí, k nim 
se připojily i šikovné ruce rodičů. 

 
 

Mikulášské odpoledne 
V sobotu 3. 12. se uskutečnilo v tělocvičně  
mikulášské odpoledne. Děti si užily hudební 
vystoupení. Rodiče si mezitím mohli dát kávu 
nebo jiné nápoje ve Floriánkově kavárničce 
a projít si minijarmark, kde byla pro děti možnost 
si vytvořit malou vánoční ozdobičku. Samozřejmě 
přišel  s   nadílkou    Mikuláš s andílkem a dvěma 

čertíky. Za básničku nebo písničku děti dostaly perníky. 

FLORIÁNEK 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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Mikulášská nadílka 

Jako každý rok 5. 12. navečer prošli naší obcí Mikuláš 
s anděly a čerty. Děti samozřejmě slibovaly, že se 
polepší, takže ani jedno dítko do pekla neodnesli. 
Mikuláš s andělem si vyslechli básničku, někde si 
poslechli hru na hudební nástroje.  Za to děti  dostaly 
kupu sladkostí a ovoce. 

Vánoční splnění cvičenek 

Dne 12.12. se v naší hospůdce sešly místní babičky – 
cvičenky, aby si v předvánočním čase udělaly hezké 
odpoledne nad kávou. Také  přišel  Mikuláš s anděly 
a čerty,  aby jim rozdal nadílku. Jako překvapení 
přivedl andělsko - čertovskou kapelu, která 
cvičenkám zahrála vánoční písně. 
 

Za Floriánka Jarmila Vančurová 
 

 
Floriánek z Dlouhoňovic nezapomíná! 
Stalo se v uplynulých letech již tradicí, že 
Sdružení dobrovolných hasičů Floriánek 
z obce Dlouhoňovice pořádá dobročinnou 
akci a výtěžek z ní věnuje pro potřeby 
dětského oddělení Orlickoústecké 
nemocnice. Tradičně se k tomuto daru 
připojuje i samotná obec Dlouhoňovice- 
letos svůj příspěvek dokonce zdvojnásobila. 
Ani zmatky a turbulence doby covidové na 
této tradici, naštěstí pro nás, nic nezměnily! 
Takže letos byly děti na oddělení obdarovány 
částkou 10 500 Kč, za kterou se mohli 
pořídit noční lampičky pro maminky na 
pokojích, vibrační houpací lehátko, různé 
stavebnice, a hlavně!, hasičské auto pro 
nejmenší. 
Všem dárcům, především Floriánku a obci Dlouhoňovice, upřímně děkujeme. A když se 
nás někdo zeptá, proč vám to ti dlouhoňovičtí každý rok dávají, odpovídáme - asi nějaká 
slušná obec! 
 

Za dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba – primář a Hana Lžičařová, 
Hana Nádvorníková a Lenka Doležalová- vedoucí sestry 
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Rok se s rokem sešel a je tu konec roku.  
Ani letos Floriánek nezahálel. Sice na začátku roku bylo z důvodu Covidu zrušeno několik 
akcí, ale i tak jich za celý rok bylo hodně. Začali jsme jarní burzou dětského oblečení. Od 

dubna bylo výtvarné tvoření s dětmi, rodiči a babičkami. 
Nechyběla velikonoční dílna. Na konci dubna  čarodějnice. 
Floriánek si připravil pro děti soutěže a fotbalisti bohaté  
občerstvení. Tvořivé dílny se dále konaly každých čtrnáct dní 
vždy ve středu až do června. Na prázdniny se Floriánek dětem 
schoval na sedm míst v naší obci. V září to bylo sportovní 
odpoledne, výtěžek z této akce byl věnován na dětské oddělení 
Orlickoústecké nemocnice. A byl tu podzim a s ním burza 
dětského oblečení a čtení s přechodem času. Vánoční dílna byla 
už v hasičské klubovně, děti s rodiči vyráběli vánoční dekorace 
a různé vánoční symboly. I letos proběhla akce O krapet lepší 
Vánoce 2022. Na prodeji hraček věnované firmou Teddies se 
vydělalo 18 325,- Kč. Za tuto sumu se nakoupí vánoční nákup 
do vybraných pěti rodin v našem okolí, které na tom nejsou 
finančně dobře. V prosinci jsme pro děti, rodiče i prarodiče 

připravili Mikulášské odpoledne s mini jarmarkem, čokoládovou fontánou a divadélkem. 
Ještě se po naší obci prošel Mikuláš se svojí družinou. Tak to je vše z akcí Floriánka za rok 
2022. Budeme se těšit co nám rok 2023 přinese. 
 
Velice si vážíme podpory naší obce, našich hodných sponzorů a vaší přízně. 
 
Chtěla bych vám jménem všech z Floriánku popřát krásné vánoční svátky, dětem bohatého 
Ježíška a do Nového roku 2023 hodně zdraví a pohodičky. 

Za Floriánka Simona Páchová 
  

 
 
Shrnutí roku 2022 
Čas nám rychle běží a než jsme se nadály, máme tady konec 
roku. Za tuto  dobu se leccos změnilo i u nás starších 
cvičenek. 

20. 6. 2022 - jsme se byly rozloučit na hřbitově s našimi 
dvěma cvičenkami,  které v minulém roce 
zemřely. Byly to Mirka Kratochvílová 
a Eva Horníčková. Každé jsme daly na 
hrob krásnou kytičku jako vzpomínku  od 
nás ode všech cvičenek. 

15. 8. 2022 - nás pozvala Maruška Kulhavá na svou chaloupku 
u zvoničky, kde slavila své krásné narozeniny - 90 let. Popřály jsme jí 
hodně zdravíčka a aby to dotáhla až do té 100, vždyť je to jen malý 
kousek, co chybí k té stovce. Cítily jsme se tam příjemně a všechny jsme 
si to dobře užily. Moc jí za to děkujeme. Vždyť ty roky neúprosně 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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přibývají, ale na Marušce to moc není znát. 

14. 11. 2022 - nás čekala další oslava narozenin. 
Společně je oslavila  Eva Vítková - 75 let 
z minulého roku. K vůli covidu se neslavilo. 
Maruška Kalousková - 75 let slavila tento rok. 
Oslava proběhla v Hospůdce Pod Lipami a všechno 
se náramně povedlo. Oslava byla výborná, společně 
jsme si i zazpívaly a domů jsme se rozcházely 
v dobré pohodě. Tato setkání jsou pro nás moc 
důležitá. 

Jelikož  nám roky stále přibývají, tak je nás o něco méně. Vzpomínáme na ty, které nám 
odešly a dívají se na nás z jiných výšin. My nezapomínáme. Čest jejich památce!  

Chtěla  bych tímto  popřát  našim cvičenkám do toho nového roku 2023 , aby se jim 
vyhýbaly nemoci, měly hlavně hodně zdraví, spokojené stáří, dobrou pohodu, užívaly si 
života a byly plné elánu. Budu se moc těšit, až se po Novém roce zase ve zdraví všichni 
sejdeme.                     

Matušková J. 

Stromek svítí.. Vánoce se blíží.. 
I u nás v Dlouhoňovicích jsme po dvou letech na první adventní neděli mohli 
slavnostně rozsvítit vánoční stromek. Nerozsvítil se jen stromek, ale tradičně i lípy, 
velký strom u zvoničky, zvonička samotná a také výhledna, která krásně svítí na celé 
okolí a je viditelná z opravdu velké vzdálenosti. Pro vás všechny, kdo jste přišli a že vás 
bylo opravdu hodně, nově zvolení 
členové zastupitelstva vše 
připravili, napekli cukroví a rádi 
vám připravili horké nápoje pro 
zahřátí a od pana hostinského byly 
připraveny výborné bramboráky. 
Za doprovodu kapely Žůžoband 
jsme si sousedsky popovídali 
a vánočně se naladili. Stromek se 
rozsvítil, pan trumpetista P. Šafář 
zahrál koledu Tichou noc. 
Díky všem, kdo jste přišli, díky Davidu Silberovi a jeho kapele, panu trumpetistovi 
Šafářovi, panu hostinskému Černohousovi a celému zastupitelstvu obce a obecnímu 
úřadu, který nám celou akci zafinancoval.  
Přeji vám všem krásné a pohodové Vánoce a do nového roku vám přeji stálé zdraví, 
štěstí, pohodu, životní spokojenost a radost se svými blízkými a přáteli.  

S přátelským pozdravem Iva Jedličková – předsedkyně sociální komise 
 
Divadelní představení ochotníků 
V průběhu letošního podzimu naši obec 
navštívili s divadelními představením ochotníci 
ze sousedního Žamberku a Helvíkovic. V pátek 
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21. října 2022 jsme se mohli podívat na představení s názvem Jedlíci čokolády, jehož 
příběh vypráví o třech sestrách, které se po smrti svého otce staví na vlastní nohy. 
Provází je přitom několik problémů. Nejstarší z dcer se přejídá a stále leží v posteli, 
prostřední dcera Helena jediná vydělává peníze a nejmladší z dcer nevychází z domu. 
Právě nejmladší dceři jejich otec odkázal supermanský kostým, ve kterém zachraňoval 
bezmocné lidi. Nakonec kostým po otci pomohl dcerám k tomu, aby byly šťastné.  

Druhým představením byla detektivní komedie 
Ani za milión!, kterou nám představili ochotníci 
z Helvíkovic v pátek 11. 11. 2022. Tato divadelní 
hra pojednává o setkání dvou naprosto odlišných 
lidí. Jacquline, provdaná za anglického 
velvyslance ve Francii, nenávidí venkov, samotu 
a obyčejnost. Lambert s duší námořníka není 
ženatý, stará se o maják 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. Má rád samotu, venkov a obyčejnost. Tito dva lidé se shledají za zvláštních 
okolností a je jisté, že se nablízku skrývá vrah. 
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a podpořit herce.  
Chtěla bych vám popřát příjemné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku. 

                    

Vendula Kořínková 

 
Elektrická panika 
„Tak nám vypnuli elektriku a zlá obec nás vůbec neinformovala! To se pořád informuje, 
že bude grilovačka, zabíjačkové hody, jídlo v hospodě, že bude schůze zastupitelstva, že 
bude, či nebude kdoví co. Ale tak důležitou informaci nám nikdo neřekne. Jak si to 
mohou vůbec dovolit.“ 
Tak to asi byly pocity, které měli někteří dotčení spoluobčané, kterým nešla ve středu 
23. 11. 2022 elektřina. A někteří postoupili své pocity i na obec. To mě vedlo k sepsání 
těchto pár slov. 
Zvykli jsme si na pasivní příjem informací, které nám pořád někdo dává. 
A zapomínáme na vlastní aktivitu. Obec není a s důrazem není dodavatelem elektrické 
energie, proto nemá žádnou povinnost informovat své spoluobčany o výpadcích 
v dodávce elektrické energie. Tuto povinnost má váš dodavatel. Dříve dodavatel nalepil 
na sloupy v ulici oznámení, popřípadě dal na vchodové dveře paneláku, že nepůjde 
tehdy a tam elektřina. Dnes to nedělají, informují vás elektronicky. Ve svém online 
účtu u dodavatele elektrické energie tuto informaci máte, chápu, že se tam každý den 
nekoukáte, ale ta informace tam byla dlouho před tím, než se elektřina vypnula. Dále 
pošle dodavatel na obec plakátek, kde informuje, že bude odstávka dodávky elektrické 
energie. Obec tuto informaci vytiskla a dala na všechny obecní vývěsky, kde si ji mohou 
občané přečíst. Že tak nečiní, není problém obce, přeci nemůžeme lidem nařizovat 
sledování obecních vývěsek. Jistě namítnete, že mohla obec poslat SMS, mohla, ale 
těch informací ohledně odstávky je mnoho, nevejdeme se do 150 znaků, to znamená, že 
by vám přišly esemesky třeba tři až čtyři, ale možná i deset. Co když se překoukneme, 
opomeneme nějakou ulici, či informaci, je tu opět problém. Proto se vyvěsí ta 
informace na obecní vývěsky, tak jak ji dodá oznamovatel.  



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 96 (4/2022) 

 

 STRANA 18 

A pak tu máme telefon, který lze využít k získání informací. Buď se přes něj podívám 
na internet, nebo zatelefonuji, třeba sousedům, jestli mají stejný problém a pokud ano, 
tak je logické, že zavolám na poruchy dodavatele a zeptám se, co se děje. Lze v klidu 
zavolat i na obec a dotázat se, zda neví co se děje. 
Prosím buďme tedy více samostatní, aktivní a slušní při hledání informací o dění 
v obci.  

David Silber 
 
Dobrý den, 
dovolte mi, abych zde touto cestou Vám všem poděkoval za podporu a hlasy, které jsem 
dostal v letošních komunálních volbách. Jak jsem psal již v minulém Občasníku, 
kandidoval jsem, proto abych byl nápomocný v chodu obce a směřoval její rozvoj dál. 
Každý z nás má nějaké názory a náměty na dění v obci a případné nějaké další zlepšení 
a realizace. Není nic jednoduššího než se o ně podělit, a to klidně i přímo mně na email 
zdenek.musil@centum.cz. Pokusím se každému odpovědět a případné připomínky 
a náměty předložit zastupitelům k dalšímu projednání. 
Vím, že nás nečeká nic lehkého v příštím roce, ale pevně věřím, že se situace jak na 
Ukrajině, tak i cenové turbulence postupně uklidní a bude zase lépe. Přesto všechno nám 
začal adventní čas, který by měl být časem zklidnění a užívání si klidných dní se svými 
nejbližšími. Zároveň se blíží konec letošního roku a já bych vám všem chtěl popřát hezké 
a klidné Vánoce a šťastný nový rok 2023.  

S pozdravem Zdeněk Musil 
 

,,Osm let jsem sloužila  houbařům, lesním zvířátkům a pak přišel on…“ 

Václav Vítek 
 

 
 
 
 

mailto:zdenek.musil@centum.cz
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Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 
Přiblížil se konec roku a je čas zhodnotit naše podzimní úsilí ve fotbalovém meziokresním 
přeboru dorostenců 8+1. Do této kategorie jsme přešli ze starších žáků s tím, že to pro nás 
bude velká neznámá a spíše boj se staršími a urostlejšími protihráči. A opravdu to tak 
bylo. Myslím si, že jsme žádnou ostudu neudělali, i když některé výsledky jsou spíše 
hokejové. Klukům musím poděkovat za bojovnost při podstupování soubojů s vyššími 
a urostlejšími soupeři, která nám přinesla tři body do tabulky. Velký dík patří našemu 
brankáři Víťovi Musilovi, který nás vždy podržel. Domácí utkání jsme odehráli vždy 
v neděli po obědě, bohužel za celý podzim byli delegováni rozhodčí pouze dvakrát. Divácká 
kulisa byla perfektní a touto cestou bych chtěl fanouškům a všem, co se podíleli na 
organizaci mistrovských utkání, poděkovat. 
V tabulce jsme obsadili 12. místo s 9. body a skóre 16:69. 

Co nás čeká? Od ledna 2023 začneme zimní přípravu v tělocvičně a na umělé trávě 
v Žamberku a bude to hodně o získání kondice na jarní část sezóny, která začíná 
25. března výletem do Rváčova. 
Závěrem bych všem popřál HEZKÉ VÁNOCE a úspěšný vstup do NOVÉHO ROKU. 
Věřme, že bude lepší než ten minulý. 

Za Junior Dlouhoňovice Z. Kořínek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky utkání podzimní části 

DLŇ – SEMANÍN/RYBNÍK  1 : 2  (1 : 1)   Bajt J. 

TATENICE – DLŇ   7 : 1  (2 : 1)   Bajt J. 

DLŇ – ČISTÁ  0 : 6  (0 : 0) 

BŘEZOVÁ N. SV. - DLŇ  12 : 0  (6 : 0) 

DLŇ – RVÁČOV/H. BRADLO  2 : 6  (0 : 1)   Brdíček A., Kuklík J. 

NĚMČICE/SLOUPNICE - DLŇ  6 : 1  (5 : 0)   Bajt J. 

DLŇ – HRADEC N. SV.   2 : 1 (1 : 1)   Vítek J., Brokeš J. 

KUNČINA/MLADĚJOV – DLŇ  7 : 2 (5 : 1)   Silber M., Vítek J. 

JEVÍČKO/JAROMĚŘICE – DLŇ  2 : 3  (1 : 2)   Kuklík J. 2x. Brdíček A. 

DLŇ – SVRATKA 3 : 1  (2 : 0)   Brokeš J., Tobeš T., vlastní 

H. ÚJEZD/MORAŠICE – DLŇ  11 : 1  (5 : 0)   Kuklík J. 

ŘETOVÁ – DLŇ  8 : 0  (3 : 0) 

ZE SPORTU 
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Zprávy ze sportovního klubu SK Dlouhoňovice 
 

SK Dlouhoňovice zastřešující spolek všech sportovních oddílů v obci 
(HC – hokejisté, FC – fotbalisté, Kapři – in-line hokejisté, cvičení 
dětí s rodiči a cvičení ženy). Výkonný výbor ve složení Tomáš 
Plundra, Miroslav Keprta, Zdeněk Kořínek, Jana Třešňáková, Alena 
Fišerová a Vladimír Podhájecký se pravidelně scházel a zajišťoval 
administrativní, účetní a procesní činnost jednotlivých oddílů. Spolek 
jako celek pořádal v březnu tohoto roku tradiční sportovní ples a již 
teď bychom vás všechny rádi pozvali na ten další, který se uskuteční 

v sobotu 11. března 2023 v kulturním domě v Dlouhoňovicích.  
V září tohoto roku proběhla nevolební řádná valná hromada. Aktuálně dokončujeme 
žádost o dotaci na činnost mladých sportovců u Národní sportovní agentury. Ve čtvrtek 
8. prosince se výkonný výbor spolku sešel ke své poslední řádné schůzi tohoto roku 
a uzavřel tak své účetní knihy.  
 
Sportovní kroužek Cvičení dětí s rodiči zahájil 
v říjnu další ročník. Pod vedením Aleny Fišerové 
se přibližně 30 registrovaných dětí od 3 do 6 let 
schází každou středu v tělocvičně a zkouší různé 
sportovní aktivity. Děti v doprovodu svých rodičů 
rozvíjí zejména obratnost a koordinaci svého 
pohybu. Kroužek v uplynulém roce zavítal 
společně lyžovat na sjezdovku v Dlouhoňovicích, 
zasportoval na venkovním fotbalovém hřišti 
a vedoucí připravili také orientační závod po 
Dlouhoňovicích. V příštím roce bychom rádi 
zopakovali společné lyžování na sjezdovce, máme 
také v plánu si pronajmout kluziště v Žamberku 
i s trenérem bruslení a rádi bychom s dětmi 
vyzkoušeli lezeckou stěnu ve SKIPI Letohrad. 
Uvidíme, zda se podaří uskutečnit i nějaký 
vzdálenější sportovní výlet, našlápnuto do dalšího kalendářního roku je dobře.  
 
Hokejisté v září vstoupili do své další hokejové sezóny v Choceňské hokejové lize. Soutěže 
se letos účastní 14 převážně bývalých týmů Okresního přeboru nebo týmů složených 
z bývalých hráčů Chocně. Před uzávěrkou tohoto čísla jsme měli odehráno 12 utkání 
s bilancí 7 výher a 5 porážek. V tabulce nám patří krásné 6. místo a v posledním zápase 
základní části budeme chtít udržet pozice a kvalifikovat se tak mezi 7 nejlepších týmu 
soutěže a bojovat o solidní umístění pro závěrečné boje v play-off. 
 
Celý výkonný výbor SK a členové spolku děkují obci a všem partnerům za podporu. 
Přejeme všem v obci krásné Vánoce a především pevné zdraví v roce 2023. 
           

Tomáš Plundra 
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Uctění památky  
Dne 7. 12. 2022 v 15:00 hod. jednotka SDH Dlouhoňovice uctila minutou ticha památku 
kolegy, dobrovolného hasiče, Ing. Jana Dvořáka z JSDH Skalice, který zemřel při zásahu 
u požáru v Novém Boru na Liberecku. Pieta proběhla vyjetím techniky před zbrojnici se 
zapnutým výstražným světelným zařízením a nastoupením posádky v zásahovém obleku. 
Zároveň je vyvěšen na hasičské zbrojnici černý prapor. 
Dále SDH Dlouhoňovice odeslal finanční dar na speciálně zřízený transparentní účet obce 
Skalice, kde se vybírá finanční pomoc rodině tragicky zemřelého hasiče. 
Čest jeho památce.  

Zdeněk Musil 
Zásah SDH v Kunvaldě 
V sobotu 15. 10. ve 14 hodin a 21 minut byl vyhlášen jednotce SDH Dlouhoňovice požární 
poplach z operačního střediska HZS Pardubického 
kraje. Jednalo se o požár stájí v Kunvaldu, kde po 
opravě zábran pro zvířata (sváření) vznikl po 
zanedbané kontrole (časovém dozoru) po opravě 
rozsáhlý požár. Vyhlášen byl nakonec druhý stupeň 
požárního poplachu. Na místě zasahovalo dvanáct 
jednotek požární ochrany a z toho jedna 
i z Královehradeckého kraje (Rokytnice v Orlických 
horách).  
Požár se rozšířil na celou střechu objektu, kde byl 
ustájen dobytek a v patře desítky rolí slámy a sena. 
Požár střechy se podařilo dostat pod kontrolu dvě 
hodiny od nahlášení události. Všechna zvířata se 
podařilo zachránit, a majitel si je převezl na jiné 
bezpečné místo. Hasiči museli postupně hasit balíky, ty poté z objektu vyskladňovat 
a odvážet na pole a zde dohašovat. Dále bylo nutné odřezávat krovy střechy, a nakonec 
kompletně celou střechu postupně rozebrat. Na pomoc majitel objektu sehnal i velkou 
techniku od soukromé firmy. Jednalo se o bagr s ocelovými koly a speciálními kleštěmi 
(drapáky).  V neděli odpoledne byla ještě na pomoc povolána velká plošina na podvozku 

Tatra 815 z Ústí nad Orlicí. Zásah pokračoval celou 
noc, a poté ještě celou neděli a pondělí dopoledne. 
Naše jednotka byla nejprve nasazena s dvěma 
proudy vody C na hašení střechy objektu, a poté se 
podílela na dohašování vyvážených balíků slámy na 
poli. Jednotka byla nasazena do sobotní půlnoci, 
a poté byla odeslána na krátký odpočinek domů 
a hned v neděli ráno jsme se vraceli na místo zásahu 
a pokračovali v likvidačních pracích až do nedělní 
20. hodiny večerní. Zásah byl pro nás velmi fyzicky 
náročný, a to i kvůli velkému zakouření celého okolí 
zásahu. 
Pro všechny zasahující hasiče byl zařízen pitný režim 
a zajištěna byla i strava po celou dobu zásahu. 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zasahujícím hasičům, kteří se podíleli na likvidaci 
požáru. Byla to jedna z nevětších událostí v letošním roce v okrese Ústí nad Orlicí. Dále 
bych zde rád poděkoval starostovi obce Dlouhoňovice, panu Petru Nunovi, a zastupitelům 
za podporou JSDH a SDH Dlouhoňovice. 

 
starosta SDH a velitel družstva JSDH Dlouhoňovice Zdeněk Musil 

 
Pozvánka na hasičský ples 

Po dvou covidových letech plných zákazů a omezení opět SDH 
Dlouhoňovice uspořádá tradiční hasičský ples, a to 18. 2. 2022 od 20 hodin 
v sále místní tělocvičny. K tanci a poslechu nám opět bude hrát skvělá 
kapela Labyrint z Hradce Králové.  
 

Srdečně vás tímto za všechny pořadatele zvu na perfektní zábavu, bohatou tombolu 
a občerstvení. 

Zdeněk Musil 
 
 

Ski areál před další nejistou sezónou 

Loňský příspěvek byl  uveden pod názvem „ Nejistá sezóna“. Vycházel z očekávání, co nám 

zase provede „covid“. Ten 

nakonec nezlobil, před Vánoci 

deště naplnily potok a díky 

mrazům jsme vyrobili kupy 

sněhu, které přežily oblevu na 

konci roku. Od 8. ledna  byl 

ski areál v provozu.  

Proč tedy z letošního  titulku 

zní nejistota? Z minulosti 

víme, že bez umělého sněhu 

to již nejde. Pro jeho výrobu 

potřebujeme dost vody, mráz a elektřinu. V potoce momentálně je vody málo, mrazu 

poručit neumíme a elektřina je dražší. Tak jako jinde, i my jsme zdražili cca o 10%. Stále 

ale jsme nejlacinějším areálem v okolí. Bude to na lidi platit? Přijdou v době obecného 

šetření? 

S panem starostou jsme se dohodli, že uděláme vše pro to, aby byl ski areál v provozu. Po 

technické stránce jsme dokončili poslední přípravy. Zbytek je na přírodě…. 

Foto: Protože traktůrek je už přestrojen na zimní údržbu, využíváme „travní“ sněžný skůtr. 

Jan Vych  

ZE SKI AREÁLU 
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2023: 
 
 

sobota a neděle 7. – 8. 1. 2023 – Tříkrálová sbírka 
sobota 18. 2. 2023 – Hasičský ples 
sobota 25. 2. 2023 – Dětský karneval 

sobota 11. 3. 2023 – Sportovní ples 

neděle 30. 4. 2023 – Pálení čarodějnic 

sobota 10. 6. 2023 – Dlouhohraní 
pátek 21. 7. a 18. 8. 2023 – Letní kino 

 
 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 

 

  

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 96 (4/2022) jsou: 

V. Kořínková (5 ), P. Nun (3), MŠ Dlň (2), J. Vančurová(5), S. Páchová (1), archiv SK Dlň (3), J. 
Matušková (3), archiv SDH Dlň (3), V. Vítek (1), I. Jedličková (1), J. Vych (1) 

Použité foto a animace: zdroj internet (4) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v nákladu 
160 výtisků. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního 
zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna. Celoroční předplatné 

možno zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za 
obsah převzatých příspěvků. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 97 (1/2023) je v neděli 12. 3. 2023 

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 

pátek 9:00 – 10:00 

 

  

 

Vánoční otevírací doba Hruška 
21. - 22. 12. 7:00 – 11:30 

23. 12. 2022 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

24. 12. 2022 7:00 – 10:00 

25. – 26. 12. 2022 zavřeno 

27. – 29. 12. 2022 7:00 – 11:30 

30. 12. 2022 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00 

31. 12. 2022 7:00 – 10:00 

1.1.2023 zavřeno 

Vánoční otevírací doba Hospůdka Pod 
Lipami 

21. 12.2022 16:00 – 22:00 (Dršťková polévka) 
22. – 23. 12. 2022 16:00 – 22:00 

24.12. 2022 zavřeno 
25. 12. 2022 16:00 – 23:00 
26. – 27. 12. 2022 zavřeno 

28. 12. 2022 16:00 – 22:00 (Bramboráky) 
29. 12. – 30. 12.2022 16:00 – 22:00 
31. 12. 2022 17:00 - ? (vstup 150,-) 

1. – 3. 1. 2023 zavřeno 
4. 1. 2023 16:00 – 22:00 (Katův Šleh) 

mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz
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Obecní úřad Dlouhoňovice, Hlavní 29, 564 01 Žamberk  

tel.: +420 465 614 791, e-mail: urad@dlouhonovice.cz, web: www.dlouhonovice.cz 

Vánoční rozjímání 

Sněží nám na pole louky i les, 

bílá je celá krajina, 

lesk a třpyt sněhových vloček, 

mrazivá zima začíná. 

Stromy si oblékly bílý šat, 

nastává chvíle slavnostní, 

všechno utichlo, je to znát, 

že přišel čas vánoční. 

V oknech nám blikají různá světýlka, 

doma si stromečky svíčky podmaní, 

vítá nás světlem i naše zvonička, 

když večer zazní její klekání. 

Všude se peče, vaří, smaží, 

chystá se velká hostina, 

 

 

každý se nějak pomoci snaží, 

než ke stolu zasedne celá rodina. 

Po dobré večeři nastane chvilinka, 

kdy se čeká, až stromeček zacinká. 

To oči dětí se nejvíc rozzáří 

a všem se zračí spokojenost ve tváři. 

S dobrým pocitem jdeme spát, 

zas jeden rok ukončil řád. 

Budem se těšit na ten příští rok 

a v tom novém roce ať nás vede 

ten správný krok. 

 

                                            

 Matušková J. 

Dlouhoňovice  1. 12. 2022 

 

 

 


